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 KORONA miten tämä vaikuttaa leiriimme. Jos olet karanteenissa et voi tulla leirille, tai jos joku perheenjäsenesi on karanteenissa et 
myöskään tällöin voi tulla leirille. Jos olet sairas et voi tulla leirille. Mikäli lapsella ilmenee yskää, kuumetta tai muita 
hengitystieoireita, on lapsi haettava mahdollisimman pian kotiinsa. Leirillä noudatamme koronaohjeita.  
 
 
Leirille voi jo saapua klo 10.00 jälkeen Kun tulet voit viedä omat tavarasi leiritalon olohuoneeseen. Mikäli haluat tulla jo edellisenä 
iltana, sekin onnistuu 20 e lisämaksusta. (Saat tällöin myös iltapalan sekä seur. aamulla aamupalan.) 
 
 Ensimmäisenä leiripäivänä on normaalisti ratsastustunnit yms. Esittelemme hevoset ja tilat, kun kaikki leiriläiset ovat tulleet. 
Teemme jokaiselle leirille oman whats appi ryhmän leirin alussa.  
 
Jos tulet leirille junalla ja tarvitset noutajan juna-asemalta, niin muista ilmoittaa siitä meille hyvissä ajoin, että saamme kyydin 
järjestettyä. (vähintään viikko ennen leirin alkua.) mieluiten whats appi viestillä  
LAITA VIELÄ TULO AAMUNA TEKSTIVIESTI NUMEROON, KUN TULET JUNALLA 050-5429215 
 Junat, jotka ovat Seinäjoen asemalla klo 8–9 ovat parhaita. Pois lähtiessä junat klo 16–17 ovat parhaita, että et joudu 
odottelemaan asemalla.  
Te ketkä tulette junalla, ottakaa vain tarpeellinen tavara mukaan, ei esim. Keppihevosia, hevosten harjoja. Myöskään ei kovaa 
matkalaukkua (koska emme saa sitä mahtumaan mukaan) vaan kassi. 4 ihmisen tavarat pitäisi mahtua yhden auton takakonttiin.  
Ota asemalla ratsastuskypärä käteesi niin tunnistamme sinut. Voit myös asemalla soittaa minun numerooni 050-5429215 
 
 
Jos tarvitset erityisruokavaliota, ilmoita siitä oheisella lomakkeella: (tuo mukanasi kun tulet leirille)  
Täten tiedämme varautua siihen jo heti ensimmäisestä leiripäivästä lähtien. 
Voit laittaa minulle myös maililla viestiä etukäteen. tiina@tiinantalli.com 
 
 Leirin loppulaskun, lähetämme siihen maili. osoitteeseen, minkä olet varauksen yhteydessä ilmoittanut. 
 Käytäthän sitä viite numero mikä laskussa on leirin maksamiseen. 
 
 
Leirin loppumaksun.  Eräpäivä 
leirin laskussa on noin viikko ennen leirin alkua.  

 
 
 
Leiriläisten kesken jaamme huoneet vasta kun kaikki leiriläiset ovat tullee leiripaikkaan. Kaverukset pääsevät aina samaan 
huoneeseen. Hevoset jaamme vasta aina leirillä, joten niitä ei voi etukäteen varata. 
 
Leiriohjelma:  
Leiriohjelma mukautuu aina jokaisella leirillä yksilöllisesti, mutta pääperiaatteet on aika aikalailla samat. 
 Elikkä herätys on klo 8:30 ja aamupala tämän jälkeen ohjatut ratsastuksen ryhmittäin 9-12. 
 Ruoka noin klo 12.00-13.00.  
Klo 13–16 teoriaa ja vapaata oloa (sekä vuokrausleiriläiset voivat ratsastaa itsenäisiä tunteja) 
 klo 16.00 toinen lämmin ateria. klo 17–20 ohjatut ratsastustunnit. Klo 21.00 iltapala.  
 
Ota leirille mukaan. Vaihtovaatteita, henk. koht. peseytymisvälineet, uimapuku, pyyheliina ratsastukseen sopivat vaatteet (oma 
kypärä jos on) vapaa-ajalle sopivat kengät, makuupussi tai liinavaatteet, pikkurahaa kioskiin. Aurinkorasvaa. 
 
Merkitse ovat tavarasi, älä ota mukaasi arvokasta tavaraa, ettei se katoa. 
 Omat särkylääkkeet varmuuden varalta (me emme saa talon puolesta antaa nykyään särkylääkettä) joten omat mukaan.  
huom. Emme vastaa unohdetuista tavaroista.  
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